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ALE ARENA. Inom ett 
par år ska det spelas 
elitseriebandy på 
Heden i Göteborg.

Den allsvenska serie-
segern i fjol vittnar om 
att Gais är på rätt väg.

Makrillarna blir spän-
nande att följa i år.

Gais Bandy är fortfarande i 
sin linda. Klubben gör efter 
sammanslagningen med 
SK Höjden 2005 sin blott 
femte säsong. Målet har hela 
tiden varit att nå elitserien 
och redan i fjol kvalspelade 
grönsvart mot elitserien. I 
kvalserien blev IFK Kung-
älv, Katrineholm och Lidkö-

ping för svåra. Seriesegern 
i allsvenskan är trots allt en 
merit som imponerar. Till 
årets säsong har Gais pre-
senterat ett tungt nyförvärv i 
Magnus Karlsson, mittfältare 
från Vetlanda, och en helt ny 
tränarstab i Magnus Nordin 
från IFK Vänersborg, Kenth 
Hultqvist och ”gamle” Sur-
tebacken Ted Koskelainen.

– Kenth Hultqvist behöver 
väl ingen närmare presenta-
tion. Sex år som förbunds-
kapten med två VM-guld 
säger väl det mesta. Han är 
klubbens visionär och har ett 
mer övergripande grepp om 
A-lagsverksamheten. Jag är 
den som står närmaste laget 

i den dagliga driften, säger 
Magnus Nordin.

Han är själv ingen gröngö-
ling direkt. Under nio år har 
han varit med och drillat IFK 
Vänersborgs elitsatsning. De 
sista sju åren var han ytterst 
ansvarig, men kände nu att 
det var dags att gå vidare.

– När Kenth Hultqvist 
ringde tände jag direkt. Han 
är en stor förebild och jag vet 
att det kommer att utveckla 
mig ytterligare att få jobba 
ihop med honom. Klubbens 
målmedvetna satsning är 
också spännande att få vara 
en del av, menar Nordin.

Spelidén är tydlig i sin 
struktur.

– Vi ska vara giftiga framåt 
och oerhört svåra att göra 
mål på, svarar Nordin och 
svarar omgående på hur det 
ska gå till.

– Alla spelare ska ha en 
tydlig roll i spelet.

Gais hårdsatsar och 
Magnus Nordin har därför 
kunnat kopiera träningsupp-
lägget från tiden i elitserien 
med Vänersborg.

– Vi kör sex dagar i veckan. 
Alla pass är inte gemen-

samma, en del är individu-
ella.

Svårare i år
Med en stark säsong i ryggen 
är det lätt att kanske bara 
surfa vidare, men Gais inser 
att det kan bli svårare i år.

– Det är en tuff serie och vi 
får inte glömma att vi har sex 
nya spelare i truppen. Det 
kan ta tid att spela in alla och 
det måste vi ha respekt för, 
men vi vann serien i fjol och 
har ett starkt material att utgå 
från. Dessutom har vi kom-
pletterat laget med ett antal 
erfarna pusselbitar. Visst ser 
vi fram mot säsongen, säger 
Nordin.

Att få en försäsongsturne-
ring på nära avstånd välkom-
nades av alla lag i Västsverige, 
däribland Gais.

– Cupen blir viktig för 
oss. Vi har en bred trupp i 
år och många alternativ på 
flera positioner. Efter cupen 
vill jag gärna se att spelet 
börjar sätta sig och att laget 
har tagit form. Jag hoppas 
att våra elitseriemeriterade 
spelare sätter nivån, säger 

Nordin.
Är Gais ett av finalla-

gen?
– Vi ska gå vidare från 

gruppen, sen får vi se hur 
långt det räcker.

VARNING FÖR MAKRILLAR!
– Siktet är inställt på elitserien

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

 Magnus Nordin har trots sin ringa ålder redan nio säsong-
er bakom sig som elittränare i svensk bandy. De senaste sju 
åren har han drillat IFK Vänersborg, men nu väntar Gais.

MAGNUS NORDIN
Ålder: 38.
Bor: Trollhättan.
Yrke: Teamledare för Kronofogde-
myndigheten.
Roll i Gais: Huvudtränare.
Tidigare tränareuppdrag: Nio 
säsonger som ledare i IFK Väners-
borg, varav sju som ansvarig.
Som aktiv: Selånger.
Årets nyckelspelare i Gais: 

Magnus Karlsson. ”Han ska få en 
offensivare roll i Gais än vad han 
hade i Vetlanda”.
Drömvärvning: Sami Lakonen.
Lockar med Gais: Kenth Hultqvist 
och klubbens långsiktiga ambitioner.
Om Ale Arena: ”Det är sjukt bra 
gjort… och utvecklande för bandy i 
hela regionen”.

GAIS
Nyförvärv: Magnus Karlsson, 
Vetlanda BK, Calle Johansson, 
IFK Vänersborg, Jonas Anders-
son, Falu BS, Tobias Backman, IFK 
Motala, Sebastian Rundqvist, Väs-
terås SK, Joakim Hedberg, Falu BS.
Förluster: 
Tränare: Magnus Nordin, Kenth 
Hultqvist (ass), Ted Koskelainen (ass).
Placering i fjol: Vann Allsvenskan 
södra.

GÖTEBORG. Magnus 
Karlsson var sugen på 
en ny resa.

Han hoppade av elit-
serien och Vetlanda 
BK.

Han hoppar in i all-
svenskan för att föra 
Gais till högsta serien 
och ge Göteborg en ny 
elitidrott.

– Det är utmaningen som 
lockar. Jag gillar Gais sats-
ning på att för in bandyn 
till centrala Göteborg, säger 
Magnus Karlsson som anses 
vara grönsvarts viktigaste 
pusselbit i bygget av ett elit-
serielag.

25-åringen valde att lämna 
Vetlanda efter fyra år på 
mittfältet. När Gais ringde 
hade han inte svårt för att 
bestämma sig.

– Att få vara med från 
början i skapelsen av något 
nytt är enormt spännande. 
Jag tror också att klubben 
har goda förutsättningar att 
infria målen. Förutom mig 
har de värvat Calle Johans-
son med elitserierutin från 
IFK Vänersborg. Dessutom 
vann Gais serien redan förra 
året, så grunden finns där, 
menar Magnus Karlsson.

Han har redan skaffat sig 
en bra bild av klubben och 
laget. Magnus är positivt 
överraskad.

– Det jag har sett hit-

tills håller elitserieklass. Vi 
kommer att vara redo att ta 
nästa steg redan i år, men jag 
tycker nog att Gripen och 
Motala får gälla som favori-
ter i serien. Det blir en tuff 
serie, eftersom flera lag har 
värvat från elitserien.

Han menar att förutsätt-
ningarna för att ge Göteborg 
ett elitlag i bandy är per-
fekta.

– En arena mitt i stan 
bör bli en publikattraktion 
och närheten till Ale Arena 
i Bohus ger oss som spelar 
suveräna villkor att träna. 
Det är fantastiskt att redan 
i september kunna träna tre 
gånger i veckan på stor is, 
säger Magnus.

Något extra
Han beskrivs redan som en 
spelare med något extra, en 
blick för spelet som ytterst 
få är begåvade med. Själv ser 
han sig mest som en grovjob-
bare, åtminstone de senaste 
åren, men det vill han gärna 
ändra på.

– Innan jag kom till Vet-
landa var jag mer offensiv 
och avslutade oftare. Jag vill 
gärna hitta tillbaka till den 
rollen. Det är lätt att det blir 
för många grovjobbare, säger 
Magnus.

Sportservice Jofa Reebok 
Cup i Ale Arena ser han fram 
emot.

– Den ingår i försäsong-

sträningen, men vi kommer 
bara att ha gjort tre tränings-
matcher innan turneringen 
så vi får nog mest rikta in 
oss på att få ihop laget. Det 
är många nya spelare och 
därför får vi säkert ägna oss åt 
mycket speltekniska detaljer, 
tror Magnus.

Han har redan upplevt 
mycket i sitt tämligen unga 
bandyliv. På meritlistan finns 
ett antal World Cup-äventyr 
under ungdomsåren, där han 
utsågs till turneringens spe-
lare. Ändå är det en ganska 
färsk match han plockar ut 
som sitt starkaste bandy-

minne.
– För två år sedan mötte vi 

Villa borta i en viktig match. 
Jag fick i uppgift att försöka 
radera ut deras landslagsspe-
lare, Johan Andersson. Det 
blev min bästa match och 
vi åkte dessutom hem med 
segern.

Från eliten till allsvenskan
– Magnus Karlsson börjar 
en ny resa i Gais

Magnus Karlsson från elitserien och Vetlanda är Gais tyngsta nyförvärv i satsningen mot högsta serien. En resa som lockat 
Karlsson från öst till väst.
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MAGNUS KARLSSON
Ålder: 25 år.
Moderklubb: Nässjö.
Andra klubbar: Fyra år i Vetlanda BK 
i elitserien.
Position: Mittfält.
Beskriv dig själv som spelare: ”Bra 
på skridskorna, en grovjobbare med 
offensiva kvalitéer”.
Yrke: Studerar just nu till röntgen-
sköterska i Jönköping.
Vilken klubbtröja vill du bära nästa 

år? ”Den grönsvarta så klart”.
Drömvärvning: ”Behövs inte, vi har 
redan två spelare på varje position”.
Du får laga middag, vad gör du? 
”Färsk pasta med tonfisk i tomat-
sås”.
Vilka bjuder du? ”Mina bästa vänner 
Kalle och Nina”.
Vem bjuder du inte? ”Alla är välkom-
na till mig”.


